INSIGNIA

De nieuwe
Opel Insignia
Grand Sport
en Sports
Tourer: hun
tijd vooruit

In deze catalogus wordt mogelijk uitrusting beschreven of getoond die alleen
optioneel leverbaar is of die in België en/of het Groothertogdom Luxemburg
niet beschikbaar is. De inhoud van deze catalogus was correct op het moment
van het ter perse gaan (januari 2020). Opel behoudt zich het recht voor
specificaties en uitrusting te allen tijde te wijzigen. Uw Opel verdeler geeft
u graag de meest recente informatie.
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IN ELK OPZICHT PERFECT

Het elegante, ergonomische en ruime interieur van de nieuwe Insignia maakt elke rit tot een groot
plezier, zowel voor de bestuurder als de passagiers.

De gezonde keuze voor uw rug
Ergonomisch gecertificeerde zetels1
vergroten uw comfort, helpen om rugpijn
te voorkomen en zorgen dat u zich beter
op het verkeer kunt concentreren.
1

Ergonomisch gecertificeerd door AGR2:
een waarborg voor hoge kwaliteit.

2

Verlengbaar zitgedeelte om uw bovenbenen precies de juiste ondersteuning
te bieden.

1

3
5

Verwarmingsfuncties.1 De elektrisch
verwarmde voorruit doet condens en ijs snel
verdwijnen. Verwarmbare zetels zijn
beschikbaar voor de beide plaatsen voorin
en de twee buitenste plaatsen achterin.
Dankzij stuurverwarming stapt u ook op koude
winterdagen met plezier in uw Insignia.

Kies voor nog meer comfort:
3

4

5

Ventilatie en verwarming.1 Verkoeling
op warme dagen en aangename warmte
als het buiten koud is, voor bestuurder
en passagiers.1,3
18-voudig verstelbaar, met geheugenfunctie.1,4 Elektronisch helemaal naar uw
lichaam te vormen, met de mogelijkheid
de instellingen van verschillende bestuurders op te slaan.

2

4

Massagefunctie.1 Met een druk op de
knop geeft de bestuurderszetel de
spieren van uw onderrug een zachte
massage.

1
Optie. Vraag uw Opel verdeler naar de beschikbaarheid of raadpleeg de online-prijslijst. 2 De ergonomische comfortzetels zijn gecertificeerd
door de onafhankelijke Duitse vereniging van rugdeskundigen “Aktion Gesunder Rücken e. V.” (AGR), die normen opstelt voor ergonomisch,
rugvriendelijk design. 3 Verwarming niet beschikbaar voor de middelste plaats achterin. 4 De ergonomische passagierszetel is handmatig
op 6 manieren verstelbaar.
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IN ÉÉN WOORD GRANDIOOS
De nieuwe Insignia Sports Tourer combineert een adembenemend design en hoogwaardige innovaties
met een zee van ruimte en ongekende veelzijdigheid. Een gestroomlijnd silhouet, slanke LED-achterlichten
en een dubbele verchroomde uitlaat accentueren zijn krachtige, sportieve karakter.

Slimme handsfree-achterklep.1 U hoeft
enkel even uw voet onder de achterbumper
te bewegen om de achterklep te openen.
Daarna sluit u hem weer door uw voet nogmaals kort onder de bumper te bewegen.

1
Optie. 2 Beschikbaarheid afhankelijk van het
uitrustingsniveau.

Gemaakt om het gemakkelijker te maken. Dankzij zijn enorme,
flexibel in te delen bagageruimte kunt u met de Insignia Sports
Tourer echt alle kanten uit.

Het grote panoramadak1 zorgt in de Sports Tourer voor licht in overvloed en geeft
een uniek gevoel van ruimte. De passagiers achterin kunnen bovendien van net
zoveel luxe en comfort genieten als voorin.

__ In één beweging neerklapbaar. De zetels achterin kunnen met
een druk op de knop tegelijk of afzonderlijk worden neergeklapt.
__ 5 zitplaatsen, 560 liter. Zonder ook maar één zetel neer te klappen
beschikt u al over ruim voldoende plaats voor al uw bagage.
__ 1 of 2 zetels neergeklapt. 2 Combineer eenvoudig extra ruimte
voor lange voorwerpen met één of twee zitplaatsen achterin.
__ T
 ot 1.665 liter. Met alle zetels neergeklapt, beschikt u over een
enorme bagageruimte met een volledig vlakke laadvloer.
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Innovatieve
verlichtingstechnologie
Onze nieuwe koplamptechnologie is baanbrekend en maakt het rijden veiliger –
voor u en andere weggebruikers. De koplampen verlichten de weg preciezer
en efficiënter dan ooit.
IntelliLux LED® Pixel-koplampen stemmen
de verlichting automatisch af op de omstandigheden en voorkomen dat u anderen
verblindt, door bepaalde LED-elementen in
en uit te schakelen. U hoeft niet meer zelf
heen en weer te schakelen tussen grootlicht
en dimlicht en kunt uw aandacht beter bij
het verkeer houden.

Bekijk de IntelliLux LED® Pixel-koplampen
in actie op www.opel.be

Geavanceerde veiligheidssystemen
Autonoom rijden komt steeds dichterbij. De assistentiesystemen van Opel maken gebruik van innovatieve
cameragestuurde technologieën om de weg en de omgeving van uw Insignia continu te bewaken. Ze waarschuwen
de bestuurder voor gevaren, helpen om aanrijdingen en boetes te voorkomen en maken het rijden ontspannener.

1

Head-up display.1 U ziet alle belangrijke rij-informatie (zoals
snelheid, navigatie-aanwijzingen en waarschuwingen) op de voorruit,
zodat u uw ogen veilig op de weg kunt houden.

2

Lane Departure Warning met actieve rijstrookassistent.1
Waarschuwt u zodra u uw rijstrook verlaat zonder richting aan
te geven en geeft een lichte tegendruk in het stuurwiel.

3

Rear Cross Traffic Alert.1 Als u achteruit rijdt uit een parkeerplaats
of van uw oprit, waarschuwt dit systeem u voor verkeer dat aan
de achterkant van opzij nadert. Gevaren die vroeger onzichtbaar
waren, zijn nu gemakkelijk te vermijden.

1

Optie.
1
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4

Automatische noodremhulp met
voetgangersdetectie.1 Dit systeem waar
schuwt u als het een voetganger, voertuig of
ander object binnen een bepaalde afstand
voor de wagen opmerkt en remt de wagen als
het nodig is automatisch af.

5

Volgafstand-indicatie.1 Meet de snelheid
van de wagen voor u en past uw snelheid aan,
zodat u steeds een veilige afstand tot uw
voorganger houdt.

6

Lane Change Assist met dodehoek-waarschuwing.1 Geen last meer van dode hoeken,
dankzij dit assistentiesysteem dat de rijstroken
aan beide zijden continu bewaakt.

Bekijk deze en andere veiligheidssystemen in actie op
www.opel.be
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Onovertroffen connectiviteit
Mobiele connectiviteit, een veelzijdig navigatiesysteem,
een groot kleuren-touchscreen en een geweldig geluid:
de infotainmentsystemen van de nieuwe Opel Insignia
komen aan al uw wensen tegemoet.
Multimedia Navi Pro.1 Het meest hoogwaardige multimediasysteem van Opel, met
een 8-duims touchscreen, een geïntegreerd 3D-navigatiesysteem, spraakgestuurde
functies, Connected Navigatie2 (Live Traffic, voorspellende navigatie, online POI’s
zoeken, rit- en route-beheer, informatie over parkeren en brandstofprijzen), Bluetooth®en USB-aansluiting, digitale radio (DAB) en online kaart-updates. Dit systeem gaat
ook samen met een head-up display en biedt u de mogelijkheid uw smartphone aan
te sluiten via Apple CarPlay™ en Android Auto™.3
Dit 3D-navigatiesysteem is te bedienen via korte gesproken commando’s.

Multimedia. 7-duims touchscreen, digiale radio (DAB), Bluetooth® en 2 USB-poorten,
spraakgestuurde functies en aansluiting van uw smartphone via Apple CarPlay™
en Android Auto™.3
12

Bose® -systeem met 8 luidsprekers.1
De verbluffende geluidskwaliteit geeft elke
rit in uw nieuwe Opel Insignia een extra
dimensie.

Draadloos opladen1,4 via inductie maakt
het u gemakkelijk om uw telefoon altijd
opgeladen te houden.

eCall Noodoproep.1 In een noodgeval
is één druk op de knop genoeg om snel
de hulpdiensten op te roepen.

Optie. 2 Voor gebruik dient u de gebruikersovereenkomst van Telenav te accepteren en toe te stemmen in gebruik
van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in het privacybeleid van Telenav. De licentie loopt tot 2031. De functies
van Connected Navigatie kunnen enkel worden gebruikt als een compatibele smartphone aan het systeem is
gekoppeld. 3 Apple CarPlay en Apple zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten
en andere landen. Android is een handelsmerk van Google Inc. De vrijgave van Android Auto in België en het G.H.
Luxemburg werd bij het in druk gaan van deze cataloog nog niet bevestigd door Google Inc. Apple CarPlay wordt
in het G.H. Luxemburg nog niet ondersteund. Voor de meest recente informatie en beschikbaarheid van beide
systemen verwijzen wij naar de respectievelijke websites. 4 Opladen via inductie is enkel mogelijk voor PMAof Qi-compatibele smartphones. Voor sommige toestellen is een adapter nodig.
1
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EFFICIËNTE DYNAMIEK

Aan u de keus: een manuele 6-versnellingsbak, een traploze automaat, 8-traps
automaat of de nieuwe 9-traps automaat.

De nieuwe Opel Insignia levert hogere prestaties, terwijl hij minder brandstof gebruikt en minder uitstoot produceert. Dat is Duitse motortechniek op zijn best: milieubewuster rijden zonder dat dit uw
rijplezier vermindert.

Het FlexRide-chassis1 met intelligente aansturing stemt het gedrag van
het chassis automatisch af op de wegomstandigheden en uw rijstijl.
Kies uit Sport voor extra dynamiek, Standaard voor uw dagelijkse
ritten of Tour voor een ontspannen, zachtere vering.

Twinster adaptieve vierwielaandrijving.2 Geavanceerde “koppel
vectoring” zorgt dat het koppel automatisch optimaal over de vooren achterwielen en de linker- en rechterkant verdeeld wordt, voor een
dynamisch en evenwichting weggedrag. Dankzij de ontkoppelfunctie
kunt u brandstof besparen en uw uitstoot verlagen. Deze functie
werkt op benzinemotoren semi-automatisch en kan in dieselmodellen
door de bestuurder worden geregeld.

FlexRide is optioneel beschikbaar in combinatie met bepaalde motoren. 2Adaptieve vierwielaandrijving is enkel
beschikbaar op bepaalde modellen en motoren, in combinatie met het optionele FlexRide.

1
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PURE PASSIE
Atletische lijnen, sportieve turbokracht en perfecte ergonomie: de nieuwe Insignia GSi combineert
indrukwekkende dynamiek en geavanceerde technologie met een adembenemend design.

Hoge prestaties en elegante vormen versterken elkaar. De
nieuwe Insignia GSi is er in twee versies: als Grand Sport, met
het karakter van een luxueuze coupé, en als veelzijdige, ruime
Sports Tourer. Welke versie u ook kiest, de bestuurdersplaats
roept meteen een echt GSi-gevoel op, dankzij een sportstuurwiel,
ergonomische sportzetels1 en aluminium pedalen.
__ Uniek, atletisch GSi-design, met adembenemende 20-duims
lichtmetalen bi-colour velgen
__ Twinster adaptieve vierwielaandrijving met koppelvectoring2
__ FlexRide-chassis en ultrakrachtige BREMBO-remmen
__ Turbo-motor en een sportieve 9-traps automaat
__ Ergonomische sportzetels met geïntegreerde hoofdsteunen1,3
Dit is maar een kleine selectie van wat de Insignia GSi te
bieden heeft. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.opel.be

1
Optie. 2 Standaard gecombineerd met 20-duims lichtmetalen velgen en sportieve
banden. 3 De ergonomische comfortzetels zijn gecertificeerd door de onafhankelijke
Duitse vereniging van rugdeskundigen “Aktion Gesunder Rücken e. V.” (AGR),
die normen opstelt voor ergonomisch, rugvriendelijk design.
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KIES UW FAVORIETE BEKLEDING EN KLEUR
Omdat smaken verschillen,
biedt de Insignia een ruime
keuze uit koetswerkkleuren
en bekledingen.

Alcantara, Jet Black

Brownstone, premium geperforeerd leder

Billy, stoffen bekleding

Monita, stoffen bekleding

Siena II Jet Black, geperforeerd leder

Siena II Shale, geperforeerd leder

Parallax, afwerking

Hexagon, afwerking

Brushed Silver, afwerking

Ghost Wood, afwerking
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Summit White1

Hot Red2

Carbon Brown2,4

Sovereign Silver2

Mineral Black2

Abalone White3

Nautic Blue2,4

1
4

Uni-lak. 2 Metallic. 3 Drielaags pareleffect.
Niet beschikbaar voor de GSi.

Satin Steel Grey2
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Velgen
Geef uw nieuwe Insignia uw persoonlijke karakter met stijlvolle
lichtmetalen velgen.
1

RS9: 17-duims stalen velg met bi-colour
wieldeksel.

2

RSC: 17-duims lichtmetalen velg, 5 dubbele
spaken, zilverkleurig.

3

MZD: 17-duims lichtmetalen velg, 5 dubbele
spaken, Titan Gloss.

4

QO9: 17-duims lichtmetalen velg, 5 dubbele
spaken, Technical Grey.

5

RCV: 18-duims lichtmetalen velg, 5 spaken,
zilverkleurig.

6

RQ8: 18-duims lichtmetalen velg, multispaaks,
zilverkleurig.

7

RQL: 18-duims lichtmetalen velg, multispaaks,
bi-colour, High-Gloss Black, diamantgesneden.

8

RRM: 18-duims lichtmetalen velg, multispaaks,
High-Gloss Black.

9

PYU: 20-duims lichtmetalen velg, multispaaks,
Technical Grey, diamantgesneden.

 aadpleeg voor meer informatie over de beschikbaarheid
R
van de velgen uw Opel verdeler.
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EU-bandenlabels
Bandenmaat

215/55 R 17

225/55 R 17

235/45 R 18

245/45 R 18

245/35 R 20

245/35 ZR 20

Brandstof-efficiëntieklasse

A

A

C

A

A

E–A

Klasse grip op nat wegdek

B

B

B

B–A

A

A

Rolgeluid-emissiewaarde (dB)

71

72

72

72–68

72

72

Geluidsklasse
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Opel+ accessoires voor al uw wensen
1

22

Wat uw plannen ook zijn, deze praktische accessoires vergroten het
gemak en comfort van u en uw passagiers.

2

3

1

Dakkoffer met een inhoud van 460 liter,
eenvoudig te monteren op de basisdrager.

2

FlexConnect. Een veelzijdig bevestigings
systeem voor een kledinghanger, tafeltje
of tablethouder, dat u eenvoudig aan de
achterkant van de hoofdsteun monteert.

3

Verlichte dorpellijsten.

4

Omkeerbare harde kofferbekleding.

4

2

Dit is maar een kleine selectie uit het ruime assortiment
accessoires voor de nieuwe Insignia. Zie voor het volledige
aanbod de online-cataloog op www.opel.be
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De toekomst is voor iedereen

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opel Belgium nv. In deze Europese catalogus kunnen illustraties voorkomen met kleuren of details die in België en/of het Groothertogdom Luxemburg niet
verkrijgbaar zijn. De constructeur behoudt zich het recht voor technische kenmerken en uitrusting van zijn producten zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. De onderdelen waarmee Opel voertuigen zijn uitgerust, werden volgens de kwaliteitsnormen van Opel door diverse productievestigingen van
Opel of buitenshuis vervaardigd. Uw Opel verdeler kan u alle specifieke technische gegevens bezorgen.
Op www.febelauto.be vindt u alle informatie betreffende het ontwerp van de voertuigen in functie van hun latere recyclage, over de overname van voertuigen aan het einde van hun levenscyclus, en over de recyclage zelf.
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